
UCHWAŁA NR XXIX/225/21 
RADY GMINY NOWE OSTROWY 

z dnia 24 czerwca 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/204/21 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie określenia trybu 
i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218 i 956) Rada Gminy Nowe Ostrowy uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXVII/204/21 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie określenia 
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na 
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania z dnia 
18 marca 2021 r. uchyla się § 9 w brzmieniu: „§ 9. 1. Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu jest 
obowiązkowe. 

2. W razie niemożności uczestniczenia w posiedzeniu Zespołu jego członek winien usprawiedliwić 
swą nieobecność przed posiedzeniem, a gdy jest to niemożliwe lub znacznie utrudnione do dnia 
następnego posiedzenia.". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy. 

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowe Ostrowy. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Jacek Olesiński 
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Uzasadnienie 

W związku ze złożeniem skargi przez Prokuratora Rejonowego w Łęczycy z dnia 4 maja 2021 r. (data 
wpływu 06.05.2021 r.) uznano zarzut ww. instytucji dotyczący naruszenia prawa materialnego – art. 
9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 218 i 956) poprzez przekroczenie delegacji ustawowej w zakresie określenia w § 9 załącznika do 
uchwały, iż uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu jest obowiązkowe. W związku z powyższym na 
mocy ww. aktu prawnego uchyla się zapis § 9. 
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